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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Врз основа на член 142-а став (9) од Законот за управување со отпад („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА НАПЛАТА НА 

ГЛОБАТА ВО МАНДАТНА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Со овој правилник се прoпишува формата и содржината на поканата за наплата на 

глобата во мандатна постапка по прекршоци од областа на управувањето со отпад.  
 

Член 2 
Поканата за наплата на глоба во мандатна постака по прекршоци од областа на 

управувањето со отпад се издава во А5 формат и содржи по пет идентични примероци 
изработени од тенка индиго хартија во бела боја на која податоците се испишани со црни 
букви. 

Член 3 
(1) Поканата од член 2 на овој правилник која ја издава  државниот инспектор за 

животна средина ги содржи следните елементи: 
1. Грб на Република Македонија; 
2. Назив на органот кој ја издава поканата за наплата на глоба, 
3. Рубрика за архивскиот број; 
4. Место предвидено за серискиот број; 
5. Правниот основ за издавање на поканата за наплата на глоба за сторениот прекршок; 
6. Рубрика „1. Податоци за сторениот прекршок“ која содржи: 
- „Ден“; 
- „Час“; 
- „Место на сторување“; 
- „Опис на прекршокот“; 
- „Член  од Законот за управување со отпад (ЗУО) со кој е предвиден прекршокот“ 
- „Глоба предвидена за прекршокот“ 
7. Рубрика „2.Податоци за сторителот на прекршокот“ која содржи: 
- „Име и презиме“; 
- „ЕМБГ“; 
- „л.к. бр.“; 
- „СВР“; 
- „Адреса на живеење (улица, број, место, општина)“ 
 7. Напомена за обврската за плаќање на глобата за сторениот прекршок; 
8. Правна поука; 
9. Место за печат и 
10. Потпис на сторителот на прекршокот и државниот инспектор за животна средина. 
(2) Образецот на поканата од став (1) на овој член е дадена во Прилог бр. 1 кој е 

составен дел на овој правилник. 
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Член 4 
(1) Поканата од член 2 на овој правилник која ја издава овластениот инспектор за 

животна средина, комуналниот инспектор на општината, на општината во Градот Скопје и 
на Градот Скопје, ги содржи следните елементи: 

1. Грб на Република Македонија; 
2. Место предвидено за името на општината 
3. Рубрика за архивскиот број; 
4. Место предвидено за серискиот број; 
5. Правниот основ за издавање на поканата за наплата на глоба за сторениот прекршок; 
6. Рубрика „1. Податоци за сторениот прекршок“ која содржи: 
- „Ден“; 
- „Час“; 
- „Место на сторување“; 
- „Опис на прекршокот“; 
- „Член од Законот за управување со отпад (ЗУО) со кој е предвиден прекршокот“ 
- „Глоба предвидена за прекршокот“ 
7. Рубрика „2.Податоци за сторителот на прекршокот“ која содржи: 
- „Име и презиме“; 
- „ЕМБГ“; 
- „л.к. бр.“; 
- „СВР“; 
- „Адреса на живеење (улица, број, место, општина)“; 
7. Напомена за обврската за плаќање на глобата за сторениот прекршок; 
8. Правна поука; 
9. Место за печат и 
10. Потпис на сторителот на прекршокот и овластениот инспектор за животна средина, 

комуналниот инспектор на општината, на општината во Градот Скопје и на Градот 
Скопје. 

(2) Образецот на поканата од став (1)  на овој член е дадена во Прилог бр. 2 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

(1) Поканата од член 2 на овој правилник која ја издава работник на органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на внатрешните работи, ги содржи 
следните елементи: 

1. Грб на Република Македонија; 
2. Назив на органот кој ја издава поканата за наплата на глоба, 
3. Рубрика за архивскиот број; 
4. Место предвидено за серискиот број; 
5. Правниот основ за издавање на поканата за наплата на глоба за сторениот прекршок; 
6. Рубрика „1. Податоци за сторениот прекршок“ која содржи: 
- „Ден“; 
- „Час“; 
- „Место на сторување“; 
- „Опис на прекршокот“; 
- „Член од Законот за управување со отпад (ЗУО) со кој е предвиден прекршокот“ 
- „Глоба предвидена за прекршокот“ 
7. Рубрика „2.Податоци за сторителот на прекршокот“ која содржи: 
- „Име и презиме“; 
- „ЕМБГ“; 
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- „л.к. бр.“; 
- „СВР“; 
- „Адреса на живеење (улица, број, место, општина)“; 
 7. Напомена за обврската за плаќање на глобата за сторениот прекршок; 
8. Правна поука; 
9. Место за печат и 
10. Потпис на сторителот на прекршокот и полицискиот службеник. 
(2) Образецот на поканата од став (1)  на овој член е дадена во Прилог бр. 3 кој е 

составен дел на овој правилник. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 
   Бр. 07-440/1                   Министер за животна средина 

16 јануари 2009 година                   и просторно планирање, 
       Скопје                                   д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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